Vi öppnar nya hemsidan!
Det går mot försommar ute och vi kan samtidigt presentera Kulturarv Östergötlands
nya hemsida. Det känns bra. Vi har redan fått mycket uppmuntrande kommentarer och
hoppas att ni ska tycka om sidan. Hör gärna av er och tyck!
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Vi berättar denna gång också om Kulturarvsdagen i Boxholm,
ett par glädjande filminitiativ och historiska program både i TV och i radio.
Som vanligt uppmärksammar vi också ett par hembygdsföreningars hemsidor.
Ha nu en fin sommar!

Ny hemsida för Kulturarv Östergötland
Vi kan nu presentera Kulturarv Östergötlands nya hemsida. Efter en hel del arbete är den så
pass klar att vi valt att släppa den. Fortfarande återstår en del kompletteringar, vilket gör att
sidan efterhand kommer att växa och styras upp ytterligare. Vi hoppas att ni ska tycka om
sidan och vi är givetvis intresserade av att ni hör av er med åsikter till oss. Kontakta oss här.
Syftet är att göra sidan med en mer tilltalande design, tydligare funktioner och större interaktivitet. Det betyder att vi ännu mer betonat vikten av en tilltalande sida med logisk struktur
och moderna funktioner i form av sökmöjligheter, ljud- och filmuppspelning m m. Även om
vår käre Gubben Bruzell är borta från startsidan vilar hans ande över vårt fortsatta arbete.
Vi kommer även fortsättningsvis att lyfta fram människor och miljöer från Östergötland. Det
är ju arvet från hundratusentals människors liv och verk här, som vi ska spegla och koppla
det till dagens samhälle. Läs mer här.
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Kulturarvsdagen i Boxholm
Den 22 april arrangerades Kulturarvsdagen för första gången i Boxholm. Bakom evenemanget
stod Kulturarv Östergötland tillsammans med Boxholms kommun och Folkets Hus. Omkring
130 personer medverkade under dagen.
Innehållet kom att röra sig över stora delar av länet, med en viss tyngdpunkt i Boxholmsområdet. Föreningen Krafttagets omfattande dokumentationsarbete var exempel på sådant som
visades upp från just det området. Likadant var det med det svep som gjordes över det modernistiska byggandet och verksamheten i Folkets Hus och Folkets Park. Tillsammans visade
de inslagen på kommunens livaktiga kulturarvsarbete.
Ett uppskattat inslag var passet om kulturarvsturism, där bland annat eleverna på universitetets
turismutbildning deltog. Även hembygdsrörelsen, landsarkivet i Vadstena, Kulturarv Norsholm,
Länsbiblioteket och Norrköpings stadsmuseum bidrog alla till att göra dagen innehållsrik och
omväxlande. Östergötlands arkivförbund delade också ut årets kulturarvspris, som denna
gång gick till Gunnar Petersson, Vikbolandet. Läs mer här.
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Linköping på film
Östergötlands länsmuseums projekt ”Linköping på film” håller på att avslutas. Projektet, som
stöttats ekonomiskt av Westman Wernerska stiftelsen, har varit mycket omfattande och lyckat.
För första gången har vi haft möjlighet att lyfta på locket till den fantastiska filmskatt som
finns ute hos privatpersoner.
Sammanlagt har över 700 filmer kommit in i projektet, varav ca 180 stycken har bedömts vara
värda att registrera och digitalisera. Filmerna spänner från 1930-tal fram till ca 1980 där en
avgränsning gjorts. De visar unika miljöer, men också händelser. De privata filmerna ger ett
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nytt och spännande perspektiv både på livet hemma hos den tidens linköpingsbor, men också
på hur staden och dess omgivningar förändrats under denna tid.
I projektet har en hemsida framställts, där man nu kan se avsnitt ur de digitaliserade filmerna.
Via teman som staden, fritid, arbete, firande kan vi ta del av filmer som aldrig tidigare har
varit möjliga att ta del av. Vi tror att vi med Linköping på film ytterligare har flyttat fram
positionerna i arbetet med att tillgängliggöra historisk film från Östergötland. Läs mer här.

Boxholmsfilmer på nätet
På tal om film så har föreningen Krafttaget också lagt ut filmavsnitt på sin hemsida. Avsnitten
kommer från Boxholms hemträdgårdsförenings samlingar och visar bland annat hur man tar
hand om äpplen och framställer must av dem. Avsnitten är från 1960-talet och även om en
del mekanisering har skett, så sker mycket arbete fortfarande för hand. Läs mer här.
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Vi tycker att vi, genom inte minst arbetet med Östgötafilm, har nått långt med att dokumentera
och tillgängliggöra äldre film här i Östergötland. Men det finns väldigt mycket mer att göra.
Därför uppmärksammar vi gärna ytterligare initiativ till filmarbete. Har ni tips på sådant som
är gjort eller är på gång om östgötsk film så hör av er till oss.

Upptäck Sveriges historia
Att historia och inte minst svensk historia intresserar många vet vi sedan tidigare. Historiska
tidskrifter, historiska romaner och andra produktioner har vind i seglen och vrider och vänder
på vår historia på ett spännande och nydanande sätt. Den nya tekniken har också medfört att
nya resultat och tolkningar kommit fram liksom nya sätt att ”återskapa” historien.
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I samklang med detta öppnar Sveriges länsmuseer en hemsida med historiska resmål från
hela landet. Projektet är knutet till den TV-serie som nu har börjat sändas i TV 4 och den
utställning som också är på gång på Historiska museet. Läs mer här.

Östergötlands historia på radion
Sveriges Radio Östergötland har skapat en avdelning för program som handlar om Östergötlands
historia. Här kan man lyssna till Norrköpingssonen Peter Ullgrens historiska betraktelser om
diverse händelser i länet, liksom program om Löfstad slott, fynd i arkiven och om de okända
bröderna Nobel.
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Aktuellt just nu är den serie program som spelas in om Birger jarl. Det är 800 år sedan Birger
föddes i Bjälbo utanför Skänninge. Serien om sju program, som nu börjat sändas, tar upp
Birger jarls liv och om det han uträttade för Sverige vid mitten av 1200-talet. Läs mer här.

Övrigt
Vi vill lyfta fram ytterligare ett par hembygdsföreningar, som har skaffat egna sidor på nätet.
Det är Valdemarsviks hembygdsförening som lagt ut information om föreningen och om ett
par av de byggnader som föreningen sköter om. Sidan är inte så stor än, men vi vill gärna
uppmuntra detta steg. Läs mer här.
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Det är också Askeby hembygdsförening utanför Linköping, som även de börjar i liten skala,
men säkerligen bygger på med mer material. Askeby hembygdsförening har också initierat
projektet Askeby kloster, som numera är egen förening. Läs mer här.
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